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কাি�র  

একিদন ইসলােমর ভুিম হেব! 

 

মুল 

কমা�ার জািকর মুসা হািফজাহুাহ 

 

 

অনুবাদ 

আহমাদ আ�ুল মািলক  
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েলখক পিরিচত 

জািকর রশীদ ভাট ভারত শািসত কা�ীেরর একজন মুজািহদ। িতিন কমা�ার জািকর 

মুসা নােম পিরিচত। কমা�ার জািকর মুসা হািফজাহুাহ ২০১৩ সােল কাি�েরর 

�াধীনতাকামী সংগঠন িহজবুল মুজািহদীেন েযাগ েদন। িতিন িহজবুল মুজািহদীেনর 

একজন �া�ন কমা�ার িছেলন, ইি�য়ান আিমরর হােত এনকাউ�াের শাহাদােতর আেগ 

এই পেদ িছেলন শহীদ বুরহান মুজাফফর ওয়ানী রহঃ। ওয়ানীর শাহাদােত 

মুসলমানেদর মােঝ অস�ি� েদখা িদেল ২০১৬ সােল কাি�ের িবেকাভ ও আেআালন 

ছিড়েয় পেড়। কাি�েরর জনগণ �িতবােদ েফেট পেড়ন। হরিরয়াত েনতারা কা�ীর 

সমসযােক ইসলামী শরীয়াহ র �িত�ার সং�াম বলার পিরবেতর তােক রাজৈনিতক 

সমসযা বলায় িতিন হিরয়াত েনতৃবৃেআর মু�ুে�দ করার হমিক েদন। িতিন তােদরেক 

শরীয়াহ �িত�ার পেথ কাটা না হওয়ার জনযও সতকর কেরন। এই ব�েবযর একিদন 

পর িহজবুল মুজািহদীন হমিকসসচক েসই ব�বয েথেক িনেজেদর দসের সিরেয় েনয়। 

এর �িতি�য়ায় মুসা পদতযাগ কেরন।  

২০১৭ সােলর জুলাইেত ে�াবাল ইসলািমক িমিডয়া �� কমা�ার জািকর মুসা 

হািফজাহুাহেক কা�ীের আল-কায়দার নতুন শাখা আনসার গাজওয়াতুল িহেআর �ধান 

িহেসেব েঘাষণা কের। 

জািকর রশীদ ভাট দিকণ কা�ীেরর �াল েজলার নুরপাড়া এলাকায় জ��হণ কেরন। 

কমা�ার জািকর মুসা হািফজাহুাহ চািআগড় কেলেজর িসিভল ইি�িনয়ািরং িবভােগর 

একজন ছা� িছেলন। তাঁর িপতা েসচ িবভােগর একজন সরকারী কমরকতরা।  

কমা�ার জািকর মুসা হািফজাহুাহ ২০০৮ সােল পুেলায়ানার জওহর নােভাদায়া 

িবদযালেয় ৯ম ে�নীেত ভিতর হন এবং নুর পাবিলক �ুেল তার ১০ম ে�নীর িশকা 

সমা� কেরন। িতিন ২০১১ সােল এইচ.এস.িস পাস কেরন। কেলজ েছেড় েদয়ার পর 

িতিন ২০১৩ সােল তাঁর ঘিন� ব�ু ইদিরেসর অনুে�রণায়  িহজবুল মুজািহদীেন েযাগ 

েদন।  
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২০১৬ সােলর আগে� সবর �থম তার িভিডও বাতরা �কািশত হয়। তাঁেক “�যুি�ি�য় 

নতুন �জে�র িশিকত িজহাদী” বলা হেয় থােক। িতিন ২০১০ এর কা�ীর অসে�ােষ 

জিড়েয় পেড়ন। “কা�ীরীেদর সং�াম েকান রাজৈনিতক সং�াম নয় বরং তা ইসলামী 

শরীয়াহ  �িত�ার সং�াম”– তার এমন ব�বয েথেক িহজবুল মুজািহদীন সের আসেল 

িতিন দল তযাগ কেরন।    

২০১৭ সােলর ২৭ জুলাই আল-কায়দা অযািফিলেয়েটড িমিডয়া উইং ে�াবাল ইসলািমক 

িমিডয়া �� জ�ু এবং কা�ীের আল-কায়দার নতুন �িতি�ত শাখা “আনসার 

গাজওয়াতুল িহআ” এর �ধান িহেসেব কমা�ার জািকর মুসা হািফজাহুাহর নাম 

েঘাষণা কের। কমা�ার আবু দুজানা রহঃ এবং আিরফ েললহাির রহঃ শাহাদােতর পর 

কমা�ার জািকর মুসা হািফজাহুাহ’র একিট বাতরা �কাশ করা হয়। বাতরােত িতিন 

বেলন েয, আবু দুজানা রহঃ এবং েললহাির রহঃ উভয়ই আল-কায়দায় যু� হেয়িছেলন 

এবং তারা “আনসার গাজওয়াতুল িহআ” গঠেন সাহাযয কেরন। এিদেক িমিডয়ােতও 

কমা�ার আবু দুজানা রহঃ ও আিরফ েললহাির রহঃ এর একিট অিডও বাতরা ছিড়েয় 

পেড় এবং এনকাউ�ােরর পুেবর এিটই তােদর েশষ বাতরা বেল দাবী করা হয়। 

অিডওেত দুজেনই আল-কায়দার �িত আনুগযেতর েঘাষণা কেরন।  

১২ আগে�র এক িরেপােটর বলা হয় েয, �ােল’র নসরপাড়া �ােম ইি�য়ান আিমরর কিথত 

স�াসী িবেরাধী অিভযান চলাকােল জনগেণর বাধায় কমা�ার জািকর মুসা হািফজাহুাহ 

এবং তাঁর সহেযাগী পািলেয় েযেত সকম হন। ৩১ আগে�র এক অিডও বাতরায় 

কমা�ার জািকর মুসা হািফজাহুাহ পািক�ানেক “কা�ীর িজহােদ িব�াসঘাতকতার” 

অিভেযাগ কেরন। িতিন আরও বেলন “আনসার গাজওয়াতুল িহেআর উে�শয হে� 

সংগঠনিটেক পািক�ান সরকার, েসনাবািহনী, এবং তােদর েগােয়আা মু� করা”। িতিন 

ভারতেক িহআুেদর হাত েথেক মু� করারও েঘাষণা েদন। িহজবুল মুজািহিদন ২০১৭ 

সােল েসাপেরর িবিভ� জায়গায় লাগােনা েপা�াের তাঁেক ভারেতর দালাল বেল অিভযু� 

কের এবং ��রঘােত তােক হতযার জনয জনগণেক আ�ান কের। িক� কমা�ার 

জািকর মুসা হািফজাহুাহ তাঁর িবিভ� বাতরায় তােদর সমুিচত জবাব েদন।  
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 رسول اهللا وآله وصحبه ومن واالهبسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على 
সকল �শংসা মহান আুাহ  সুবহানাহ তায়ালা এর জনয এবং হজুর সাুাুাহ আলাইিহ 

ওয়াসাুাম, তাঁর পিরবার-পিরজন, সাহাবী এবং তাঁর অনুসারীেদর উপর আুাহর শাি� 

ও রহমত নািজল েহাক। 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুুািহ ওয়াবারাকাতুহ 

আুাহ তাআলা ইরশাদ কেরন-  

اُء ِمْن ِعَباِدِه ۖ
َ

ِه ُيوِرُ�َ�ا َمْن َ�ش
َّ
ْرَض ِلل

َ ْ
ِه َواْصِ�ُ�وا ۖ ِإنَّ األ

َّ
ْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِبالل

َ
ٰى ِلق اَل ُمو�ىَ

َ
ِق�َن ق ُمتَّ

ْ
 ِلل

ُ
َعاِقَبة

ْ
  َوال

“মসসা বলেলন তাঁর কওমেক, আুাহর িনকট সাহাযয �াথরনা কেরা এবং ৈধযর ধারণ 

কেরা। �কৃতপেক এই পৃিথবী মািলক একমা� আুাহ সুবহানাহ ওয়াতায়ালা। িতিন 

িনেজর বাআােদর মেধয যােক ই�া এর উউরািধকারী বািনেয় েদন এবং েশষ পিরণাম 

মুউাকীেদর জেনয িনধরািরত আেছ”। (সসরা আল আ’রাফ-১২৮) 

কা�ীর এবং উপমহােদেশর মুসিলম ভাইেয়রা!  

আিম সবরশি�মান আুাহর কােছ েদায়া কির েযন আুাহ আপনােদর সাহাযয কেরন 

এবং আমরা েযন তাঁর হেয় যাই আর িতিন েযন আমােদরেক তাঁর িনেজর বািনেয় 

েনন। সবরশি�মান আুাহ েযন কা�ীর আর উপমহােদেশর মুসলমানেদর তাগতেদর 

হাত েথেক মু� কেরন আর এই অ�েল ইসলাম �িত�ার জনয কাজ করার তাওিফক 

েদন। আিমন ইয়া রা�াল আলািমন। 

আিম েদায়া কির সবরশি�মান আুাহর কােছ েযন িতিন কা�ীর ও উপমহােদেশর 

�িতিট মুজািহদ ভাইেক রকা কেরন ও অেলৗিকক সাহাযয েদখান। 

আমার ি�য় ভাইেয়রা!  

আিম আপনােদর কােছ আপনােদর এই ভাই ও ছাে�র জনয েদায়া কামনা কির, েযন 

আুাহ আমােক সিঠক পেথ পিরচািলত কেরন এবং একিট পুণযবান জীবন আর 

শাহাদােতর মরণ দান কেরন। 
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ও আমার ি�য় কা�ীেরর ভাই, েবান, মুরি� এবং ব�ুরা!  

এই অ�কােরর যুেগ এটা খুবই গররপসণর িবষয় েয আমরা েযন আমােদর সবর ও 

েদায়া, দাওয়াহ ও সৎ কাজ এবং ঈমান ও আিকদােক পিরতযাগ না কির!  

ৈধযর ধারণ করন! কারণ আুাহ ৈধযর ধারণকারীেদর পছআ কেরন। ৈধযর ধারণ করন! 

কারণ আুাহর সাহাযয অিতিনকেট।  

আুাহর ইবাদেত জুেড় থাকুন! আুাহ  েসই েলাকেক পছআ কেরন েয তাঁর স�ুেখ 

তাঁর জনয-ই ইবাদত কের। আর এটাই নবীেদর েদখােনা পথ। 

অিধক পিরমােণ সৎ কাজ করন! কারণ এটা ছাড়া সকল সকল ইলম ও েদায়া িবফেল 

যােব। আর এক েফাটা িনফাকও সকল ভাল কাজেক ন� কের েদয়।   

আপনার ঈমানেক েহফাজত করন! কারণ এটাই আমােদর মুসলমান বানায়।  

ঈমান বুঝা জরির। ঈমােনর দাবী হল আমােদর সব েদায়া আর আশা েযন এক 

আুাহর সােথই হয়। িতিন এমন সউা যার েকান শরীক েনই। না অনয েকান েখাদা! 

না েকান মসিতর! না েকান মানুষ! না েকান েদশ! না েকান েসনাবািহনী না! না েকান 

নমরদ! না েকান েফরাউন! ঈমান ছাড়া আমােদর েকান-ই মসলয েনই। আমােদর  র 

আর আমােদর েশষ সবই আুাহর উপর ঈমান িদেয়।   

আমার �ে�য় ভাই, েবান আর বড়রা!  

যিদ আমরা ৈধযর, েদায়া, দাওয়া, সৎ কাজ, ঈমান ও আিকদােক ধের রাখেত পাির, 

তাহেল েকান শি�-ই আমােদরেক আুাহর সাহাযয েথেক বি�ত রাখেত পারেব না। 

কাি�েরর ঈমানদার, মুজািহদ ও শহীদেদর গরর ইসলামী িবে� একটা ঝলমেল 

তারকার মেতা। ১৯৩১ সােলর অ�কার যুেগ যখন মুসিলম িব� িন�ুর পি�মােদর 

জুলুেমর মেধয িছল তখন েকউ েগা�ীতে�র েকউ গণতে�র আবার েকউ েকউ 

সমাজত� আর রাজতে�র আ�য় �হণ কেরিছল, িক� আপনােদর পসবরপুরষরা 

আযােনর পিব�তা রকা করার জনয উেঠ দাঁিড়েয়িছেলন এবং িনেজেদর জান ও মােলর 



 
8 

 

পেরায়া না কের ইসলােমর পতাকা সমু�ত েরেখিছেলন। তাঁরা শাহাদাত বরণ কেরেছন 

িক� মাথা নত কেরন িন।  

তখন েথেকই চরম জুলুম, আশাহীনতা এবং িব�াসঘাতকতা থাকা সে�ও আপনারা 

ইসলামেক পিরতযাগ কেরনিন। আপনারা ভারতীয় কােফরেদরেক হমিক িদি�েলন 

কখেনা তােদর অ� িছিনেয় িনেয় আবার কখেনা পাথর িদেয়। যখন েভড়ার আবরেণর 

িনেচ লুিকেয় থাকা িহং� েনকেড়গেলা তােদর আসল পিরচয় �কাশ কের িদেয়েছ 

তখনও আপনারা আপনােদর মেনাবল হারানিন। বরং আপনারা একিট মাইল ফলক 

সৃি� কেরেছন কখেনা কালাসিনকভ িদেয় আবার কখেনা পাথর িদেয়। 

আমার ি�য় ঈমানদার ভাইেয়রা!  

আুাহর কসম! আপনােদর তযাগগেলা মহান। আপনারা সামেনর সািরেত দৃঢ়ভােব 

দািড়েয় েগেছন এবং মুজািহদেদর রকা করেছন। এটা েকান িজহােদর েথেক কম নয়। 

আুাহ আপনােদর ইবাদাত কবুল করন! এটা আপনােদর ঈমান, যা আপনােদরেক 

এমন বীরর আর সাহস �ারা স�ািনত কেরেছ। আুাহ আপনােদর আরও দৃঢ় করন 

আর গাজওয়ােয় িহেআর শহীদেদর মেধয উউ মযরাদা দান করন! আিমন। 

আমার ি�য় ভােয়রা!  

স�িত আমার ও আনসার গাজওয়াতুল িহেআর উপর অেনক অিভেযাগ করা হেয়েছ। 

আুাহ চাইেল, আিম এবং আমার সাথীরা এই অিভেযােগর জবাব র� িদেয় িদব। 

আমরা আুাহর কােছ ওয়াদা করিছ এবং তাঁর ওয়াদার উপর িব�াস কির েয িতিন 

আমােদর সাহাযয করেবন এবং জা�াত েথেক সাহাযয পাঠােবন। িক� যারা আমােদরেক 

েদাষােরাপ করল তারা িকভােব তােদর আ�া পির � করেব? 

যারা ইসলােমর নােম জাতীয়তাবােদর মসিতর ৈতির কেরেছ, েদশেক েখাদা বািনেয়েছ 

আর মদযপ েজনােরলেদর েফের�া বািনেয়েছ, তােদর আর সােমির’র মেধয পাথরকয 

েকাথায়? 
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আমােদর ি�য় এবং স�ািনত মুজািহদ েনতা শহীদ আফজাল গর রহ. তাঁর িতহার 

েজেল বেস েলখা বই ‘আয়না’ �ে� এই মসিতরগেলা েভেে েফেলেছন আর এেদর মুেখাশ 

খুেল িদেয়েছন। শহীদ আফজাল গর িছেলন শরীয়াহ ও শহীিদ নীিতর অ�গামী যার 

পতাকা আমরা তুেলিছ। িতিন পির�ার ভাষায় িলেখেছন েয “পািক�ািন েসনােদর 

�ভাব ও িনয়�েণ িজহােদর ফল ন� হেব ও িবফেল যােব”। িতিন িলেখেছন েয 

“কাি�র সমসযার সমাধান রেয়েছ শহীদ আশফােকর সামিরক প�িতেত”।  

িতিন তাঁর বইেয় আরও িলেখেছন- “একমা� পািক�ানী সরকারী িবিভ� েগােয়আা 

সং�া ও পিলিসর হাত েথেক কাি�েরর িজহােদর িনয়�ণেক সিরেয় েনওয়ার মাধযেম-ই 

পািক�ািন মুজািহদেদর র� আর তযাগ বজায় রাখা যােব। িজহােদর আশা ও ভরসা 

আইএসআই ও পািক�ানী শাসকেদর হােত েছেড় েদওয়া িজহােদর অবমাননা ছাড়া 

আর িকছুই না, যারা সিতযকার অেথর আেমিরকার েগালাম”। আমরাও এই একই 

মানহাজ িনেয় অ�সর হি� আর এটা আমােদর স�� েয আমরা আইএসআই’ এর 

�ভাব েথেক কাি�েরর িজহািদ কমরকা�েক মু� করব আর শহীদ আফজাল গর রহ. 

এর �� বা�বায়ন করব। 

ইসলােম-ই স�সনর জীবনবযাব�া রেয়েছ। কুরআন স�সনর হেয়েছ। তাহেল এটা েকান 

তকর আর িব�াস েযখােন েতামরা আুাহর উপর ভরসা েছেড় একটা েদেশর উপর 

ভরসা কর!? 

যারা আমােদরেক েদাষােরাপ কেরেছ তােদরেক এটা বলিছ- আমরা হি� আুাহর 

ৈসিনক এবং আমরা ওই েদায়া-ই করব েযটা নবীিজ সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুােমর 

সাহাবারা করেতন- হাসবুনাুাহ ওয়ািন’মাল ওয়ািকল অথরাৎ আুাহ আমােদর জনয 

যেথ�, এবং িতিন আমােদর জনয সবরেউাম কােজর িননিউকারী। িতিন কতই না উউম 

অিভভাবক ও রকাকারী! 

আমার ি�য় ভাই, েবান, মুর�ী ও ব�ুরা!  

আপনারা সবসময় আমােদর েদায়ায় আেছন এবং আমরা িব�াস কির েয আমরাও 

আিছ আপনােদর আ�িরক েদায়ায়।  
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একিট ইসলামী সমাজ গড়া একটা েদয়াল গড়ার মতই। �িতিট ইট ভাল মেতা বসােনা 

�ররপসণর। �িতিট ইেটর জায়গা ও ভস িমকা আেছ। �িতজন মুসিলম-ই একটা ইেটর 

মেতা এবং িনেজেক ঈমান �ারা শ� করা জরির। িনয়িমত সালাত আদায় করেবন, 

গনাহ েথেক িবরত থাকেবন, এবং নীিত ��কারী িবিভ� িবষয় েথেক িবরত থাকেবন 

এবং আুাহ ও আুাহর বাআােদর হক স�েকর সেচতন থাকেবন।  

কাি�ের িজহােদর পতাকা উেউালনকারী আমার ি�য় আর মহান ভাইেয়রা! 

আুাহর ই�ায় আমরা হি� এক পিব� আেআালেনর উউরািধকারী এবং ভারেতর 

আস� িবজেয়র সাহাযযকারী। আুাহ আমােদরেক যু�েকে� (ভারেত) পািঠেয় অেনক 

বড় েনয়ামত িদেয়েছন। আুাহর রা�ায় িজহাদ করা ও শহীদ হওয়ার েচেয় বড় েকান 

পুেণযর কাজ েনই। কাি�েরর মুজািহদেদর গত ৩০ বছেরর তযােগর উউরািধকারী 

আমরা। ভাই আ�ুুাহ বাংর আর নািসরল ইসলাম এবং আফজাল গর েথেক িনেয় 

বুরহান ওয়ানী, আ�ুল কাইয়ুম নাজার, ফারিদন এবং মানযুর পযর� সবার রে�র  ণ 

আমােদর উপর। তাঁরা িনেজেদর র� কাি�ের শিরয়াহ �িত�ার জনয �বািহত 

কেরেছন।  

আমার স�ািনত ও ি�য় ভাইেয়রা!  

আিম আপনােদর পােয়র ধুলার সমানও না বরং ইসলােমর একজন সাধারণ েযা�া 

মা�। আপনারা সব সময় আমার েদায়ায় থােকন। আপনারা আমােদর ঈমােনর ও 

িজহােদর ভাই। এিট েয েকান রে�র স�েকরর েথেক েবিশ গভীর। আুাহ েযন 

আমােদর একিট পুণযবান জীবন ও শাহাদােতর মরণ দান করন! আুাহ আমােদরেক 

সতয িচনেত এবং বুঝেত ও েসই অনুযায়ী কাজ করেত সাহাযয করক এবং সতয ও 

িমথযার পাথরকয করেত সাহাযয করক। 

আমার স�ািনত ও ি�য় ভােয়রা! আমােদর িজহাদ ও র� ঝরােনা আুাহর কােছ 

অেনক বড়, কারণ িজহাদ একটা বড় কাজ। 
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আর কাি�েরর িজহাদ গত ৩ বছর ধের চেল আসেছ িক� এর সুফল পািক�ানী সং�া 

গেলার হ�েকপ ও �ভােবর কারেন ন� হেয় যাে�। আপনারা মুজািহদরা আুাহর 

েযা�া, েকান তাগিত সরকার বা সং�ার েযা�া না। আপনারা আপনােদর ঘর েছেরেছন 

শরীয়াহ বা�বায়েনর জনয।  

আপনারাও একই রকম, আপনারা �� সংখযক হওয়া সে�ও ভারতীয়েদর হমিক 

িদেয়েছন। আপনারা সসরা আনফাল ও সসরা তাওবা পেড় মােঠ েনেমেছন, পািক�ানী 

েসনার হকুেম অথবা তােদর আশা-ভরসায় নােমন িন। 

এই সব িবষয় মাথায় েরেখ আমার ি�য় ভােয়রা! এটাই িক সিঠক না েয আপনারা 

আুাহর সাহােযয একাই এই িজহাদেক এিগেয় িনেয় যােবন। মেন রাখেবন! িবজয় 

আুাহর হােত। েকান সং�া, েদশ বা বযি� িবেশেষর হােত নয়। ভারতীয়েদর েথেক 

িছিনেয় েনওয়া অ� হােত িনেয় আপনারা িনেজরাই এর সাকয িদে�ন।  ধু আুাহ 

র�ু শ� কের ধরন আর আুাহর সাহােযয এিগেয় যান। আনসার গাজওয়াতুল 

িহেআর ভাইেয়রা আপনােদর সাহাযয করার জনয তােদর রে�র েশষ েফাটাটাও 

ঝরােবন।  

আমার ি�য় পািক�ানী, আফগািন�ানী ও অনযানয মুসিলম ভস িমর মুহািজর মুজািহিদন  

ভাইেয়রা!  

কাি�েরর ভস িম গেড় উঠার ইিতহাস ও ভিবষৎ আপনােদর ছাড়া অস�সণর। আপনারা 

েছাটকাল েথেকই যুে�র ডাক িদেয়েছন েয, “যিদ শাহাদাত �েয়াজন হয় তাহেল 

কাি�ের যাও” এবং আপনারা কাি�েরর উঁচু উচুঁ পাহাড়গেলা পািড় িদেয়েছন। এখােন 

মেন রাখেবন! শহীদ সাজজাদ আফগানী, শহীদ আকবর ভাই, শাইখ আহসান আিজজ, 

শহীদ ইিলয়াস কা�ীির, শহীদ গািজ বাবা, শহীদ আবদুুাহ উিন, শহীদ আবু কািসম 

অথবা শহীদ আবু দুজানা েযই েহাক না েকন তাঁরা েকউ েকান রাে�র হকুেম আেসনিন 

আবার েকান রাে�র হকুেম তা পিরতযাগ কেরনিন। তাঁরা এেকর পর এক তযাগ ও 

উৎসেগরর মহান উদাহরণ িদেতই েথেকেছন। আুাহ তায়ালা েযন এই মুহািজর 

মুজািহদেদর শাহাদাত কবুল কেরন এবং তােদর মযরাদা বািড়েয় েদন। আিমন।   
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আমার ি�য় কাি�েরর মুজািহিদন ভাইেয়রা!  

পািক�ান পিরচািলত �াধীন কাি�র এমন এক সরকার ও েসনাবািহনীর অধীন�, যারা 

হল আেমিরকার েগালাম। এই পািক�ান সরকার ও েসনাবািহনী মুজািহদেদর িবরে� 

বহ বছর ধের লড়াই করেছ। তােদর মুনািফিক এত েবিশ েয ইসলাম ও িজহাদেকও 

তারা ছােড়িন। 

ভারেতর সােথ যখন তােদর স�কর ভাল থােক তখন তারা আপনােদর েজেল বিআ 

কের আর যখন খারাপ থােক তখন আপনােদরেক সীমাে� েছেড় েদয়। িজহাদ িক এই 

ধরেনর উ�যত েলাকেদর অধীেন হেত পাের? আুাহর কসম কখেনাই না! 

আমরা আপনােদর মেনর ই�া বুিঝ এবং জািন েয আপনােদর মেনর চাওয়া হে� 

েকান পািক�ানী ৈসিনেকর কােছ অনুমিত না িনেয় কাি�র উপতযকায় �েবশ করেত 

পারা। আুাহর কসম! আপনারা আমােদর েচােখর তারা এবং আপনােদর সাহাযয করা 

ও রকা করা �িতটা মুসিলম একিট দীনী বাধযবাদকতা মেন কের। মুহািজর 

মুজািহদেদর েকান �ােম কবর হেব েসটা িনেয় ঝগড়া েলেগ যায়। এই হল আুাহ 

জনয ভালবাসা।  

আমার ি�য় ও স�ািনত ভাইেয়রা!  

কাি�েরর �িতটা মুসিলম আপনােদর সাহাযয করা ও রকা করা দীনী বাধযবাদকতা 

মেন কের। কাি�েরর �িতটা মুসিলেমর হদয় আপনােদর সাহাযয করার জনয কাতর 

হেয় আেছ। 

আুাহর র�ুেক শ� কের ধরন এবং  ধু তাঁর কােছই সাহাযয �াথরনা করন এবং 

িনেজেদরেক ও িনেজেদর িজহাদেক তাগত েগােয়আা সং�াগেলার েথেক মু� করন। 

এটা িচ�া করেবন না েয অ� েকাথা েথেক আসেব! আুাহর সাহাযয কখেনা পািখর 

আকাের আেস এবং কখেনা এমন জায়গা েথেক আেস, যার বযাপাের ক�নাও হয়েতা 

করা হয়িন।  

আমার পািক�ােনর ি�য় আ�িরক ও ইসলাম ি�য় ভাইেয়রা, েবােনরা ও বড়রা!  
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আুাহর কসম আপনারা আমােদর হদয়  আন। েকান িকছুর পেরায়া না কের 

আপনারা আপনােদর েছেলেদরেক িজহােদর জনয কাি�ের পািঠেয়েছন এবং তারপর 

তাঁেদর শাহাদােতর জনয আুাহর �শংসা কেরেছন। েবােনরা তােদর অলংকার িদেয় 

িদেয়েছন কাি�েরর িজহােদর জনয। 

ও আমার ি�য় ভাই এবং েবান! আপনােদর জান এবং মাল উভয়-ই কাি�েরর িজহােদ 

বযবহত হেয়েছ।  

আপনারা তখনও িজহাদ পিরতযাগ কেরনিন যখন আেমিরকার েগালাম সরকার ও 

পািক�ানী েসনাবািহনী আপনােদর উপর পাহাড় পিরমান জুলসম কেরেছ এবং এখেনা 

করেছ। িন�ই ইহা ইসলািমক �াতৃেরর একটা বড় নমুনা। আমরা দুয়া কির আুাহ 

েযন আপনােদর সাহাযয কেরন ও আপনােদরেক জুলুম ও অতযাচার েথেক মুি� েদন 

এবং আুাহ েযন আপনােদরেক শরীয়াহর েহফাজেতর িনেয় আেসন। পািক�ােনর 

আ�িরক মুজািহদরা আপনােদর কলযাণকামী। তাঁরা তাঁেদর জীবন িদেয় পািক�ােন 

শরীয়াহ বা�বায়েনর রা�া িচি�ত কেরেছন এবং আপনারাও তােদর হতাশ কেরন িন। 

এই ভাইেয়রা আেমিরকা ও তােদর দালাল পািক�ানী সরকার ও েসনােদর িবরে� 

িজহােদর পতাকা তুেল সাহস ও তযােগর একটা বড় উদাহরণ ৈতির কেরেছন।  

আমার ি�য় মুজািহিদন ভাইেয়রা!  

আমােদর দাওয়াত েকান সং�ার, েদশ অথবা দেলর জনয নয়। এই দাওয়াত েযেকান 

আসািবয়াহ ও সং�ার উেধর। ইসলাম েকান বযি�, দল অথবা েদেশর চাইেত উেধর। 

ইসলাম ও িজহাদ জািকর মুসার জনয নয় বরং ইসলাম ও িজহােদর জনয-ই জািকর 

মুসা। আমােদর অবশযই িজহাদেক েয েকান সংগঠন অথবা বযি�র উেধর রাখেত হেব 

আর আমােদরেক দলপসজা ও বযি�পসজা েথেক েবিরেয় আসেত হেব। 

আমার মুজািহিদন ভাইেয়রা!  

একিট গররপসণর িবষয় হল আমরা েযন িজহােদর ময়দােন আমােদর শ�েক খুব ভাল 

কের বুিঝ ও অনুধাবন কির। আমরা েযন এেদর শি� ও দসবরলতা বুঝেত পাির। আমরা 



 
14 

 

েযন েযখােন শ� শি�শালী েসখােন তার শি� চুরমার কির আর েযখােন েস দসবরল 

েসখান েথেক তােক আঘাত কির। আমােদর িজহােদর �থম শ� হে� ইি�য়ান 

েসনাবািহনী। এই বািহনীর বহরগেলােত হামলা করা ও এেদর চলাচেল বযাঘাত ঘটােনা 

গররপসণর কাজ। এই কােজ �িতটা যুবক অংশ �হণ করেত পাের এবং এর জনয 

েপ�ল েবাম বযবহার করেত পাের।  

ভারতীয় েসনাবািহনী ছাড়াও এই তািলকায় ওই সকল সমথরনকারীও অ�ভুর�, যারা এই 

অতযাচারী ও ধমরিনরেপক নাি�ক সরকারেক পিরচালনা কের, �িতরকা কের ও 

সুেযাগ-সুিবধা �দান কের। চাই তারা পুিলশ েহাক অথবা িবিভ� রাজৈনিতক দল ও 

বযি� েহাক অথবা ভারতীয় সরকােরর সােথ সংযু� েকান েকা�ািন েহাক অথবা 

িবেদিশ েকা�ানী-ই েহাক যারা ভারেত িবিনেয়াগ করেত চায়।  

আমার মুজািহদ ভােয়রা!  

এটা খুব গররপসণর িবষয় েয আমরা সেতযর বানী �চার করেত থাকেবা এবং আুাহর 

কােছ েদায়া করেত থাকেবা েয িতিন আমােদর এক পুণযবান জীবন দান কেরন এবং 

শহীেদর মরণ েদন। 

আুাহ েযন আমােদরেক হক িচনেত, বুঝেত, হক ও সতয অনুযায়ী কাজ করেত ও 

সতযেক িমথযা হেত পাথরকয করেত সকম কেরন। আিমন।   

 وآٓخر دعوا� ٔآن امحلد � رب العاملني، وصىل هللا  �ىل س�يد� محمد وآٓ� وحصبه وسمل. والسالم �ليمك ورمحة هللا و�راكته

  

-আপনােদর ভাই জািকর মুসা (হািফজাহুাহ) 

আিমর- আনসার গাজওয়াতুল িহআ, কাি�র 

জুমাদাস সািন, ১৪৩৯ িহজির 

আল হর িমিডয়া কতৃরক �কািশত অিডও বাতরা েথেক বাংলায় অনসিদত  


